
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าเดือน คร้ังที่   2/2562 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

……………………………………………… 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชุมพล  สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองแจ้งจากที่ว่าการอ าเภอ 
  1.การออกอ าเภอเคล่ือนท่ี  20 ก.พ. 2562  บ้านห้วยสอน 
  2.การออกหน่วย พอสว. บ้าน  
  3.งานกาชาด จังหวัดน่าน เริ่ม 8 กุมภาพันธ์ 2562 
  4.กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ประชาสัมพันธ์ ให้ อสม. สมัคร ส่งเดือน ละ 50 บาท และรัฐบาล
สมทบอีก 50 บาท สมัครได้ อายุ 15-60 ปี  สมัครได้ท่ี   ธนาคารออมสิน   กรุงไทย  ธกส.  (ข้าราชการ  ปกส. สมัคร
ไม่ได้) 
  5.โครงการจัดส่ง นักศึกษาชาวไทยภูเขา เรียน ต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุน 30,000 บาท ต่อปี 
ติดต่อได้ท่ีฝ่ายทะเบียนอ าเภอเวียงสา  
  6.การเลือกตั้ง  สส. วันท่ี 24 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-17.00 น  28 มกราคม -19 ก.พ. 
2562 แจ้งใช้สิทธินอกเขต หรือใช้สิทธิล่วงหน้า 
  เร่ืองจากที่ประชุม กวป สสจ.น่าน 
  1.การเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันจาการเผาป่า 
  2. 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ คร้ังที่   1/2562 
  -มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าท่ี ครั้งท่ี  1/2562 
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามผลการประชุม คร้ังที่   1/2562 
  -ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ (แบ่งตามผู้รับผิดชอบงาน) 
 4.1 นายฉลองชัย สิทธิวัง  
ขอขอบคุณ  คณะเจ้าหน้าท่ี / ลูกจ้าง รพสตบ้านนาเคียน ท่ีเป็นตัวแทนรับการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวง
สาธารณสุขและทีมศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2562 ได้เป็นอย่างดียิ่ง ได้รับการช่ืนชมในการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ี และทีมคณะท างานระดับอ าเภอ ท่ีเข้มแข็ง  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

1. แจ้งแผนการออกประเมินราชการ สร้างสุข รอบที่ 1 ปี 2562 
ด้วยบัดนี้  ใกล้ถึงก าหนดระยะเวลาการเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในวันท่ี 1 เมษายน 2562  ดังนั้น เพื่อ

ไห้การด าเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ด าเนินไปด้วย
ความรวดเร็ว จึงขอให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

1. นับจ านวนข้าราชการประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน และอาวุโส ต าแหน่งประเภท
วิชาการ  

ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ และช านาญการพิเศษ ท่ีปฏิบัติงานจริง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562 เพื่อค านวณวงเงิน
เล่ือนเงินเดือน 
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  2. ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นผู้ด าเนินการเล่ือนเงินเดือน หน่วยงานไม่ต้องนับจ านวนผู้ปฏิบัติงานจริง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562  
  3. ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอ เป็นผู้ด าเนินการนับจ านวนบุคคลและอัตรา
เงินเดือน 
  4. ข้าราชการท่ีลาศึกษาต่อไม่ให้นับจ านวนบุคคลและอัตราเงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562 
  5. ข้าราชการท่ีได้ส าเร็จการศึกษาและกลับมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการแล้ว ก่อนและในวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 ให้หน่วยงานนับจ านวนบุคคลและอัตราเงินเดือน พร้อมท้ังสามารถเล่ือนเงินเดือนได้  
  6. ข้าราชการท่ีมีต าแหน่งและอัตราเงินเดือนอยู่ต่างจังหวัด แต่ตัวมาช่วยราชการ             ใน
หน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้หน่วยงานท่ีข้าราชการผู้นั้นมาช่วยราชการ นับจ านวนบุคคลและ
อัตราเงินเดือนได้ (โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกินกว่า 3 เดือน ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 
  7. ข้าราชการท่ีมีค าส่ังให้ไปปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด หากมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเกินกว่า 3 เดือน ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้นับจ านวนบุคคลและ
อัตราเงินเดือน 
     8. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  จัดสรรวงเงินเพื่อเล่ือนเงินเดือนให้ทุกหน่วยงาน    ร้อยละ 
2.95 ของอัตราเงินเดือนข้าราชการท้ังหน่วยงาน เพื่อใช้เล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในหน่วยงาน ทั้งนี้ ห้าม
หน่วยงานใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนเกินร้อยละ 2.95 
    9.  การเล่ือนเงินเดือนให้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.พ.    ว่าด้วย
การเล่ือนเงิน พ.ศ.2552  และให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง ในการ
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
            10. ผู้ท่ีได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับต าแหน่งตามท่ี ก.พ.
ก าหนด เมื่อได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในระดับ
ถัดไปของแต่ละประเภทต าแหน่ง 
            11. การเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการท่ีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
4 เดือน  ตามข้อ 8 (5) และ (6) ของ กฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว อีกท้ังตามข้อ 18 วรรคหนึ่งก าหนดว่า “ข้าราชการพล
เรือนสามัญผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเล่ือนเงินเดือนตามข้อ 8 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบั ติ
ราชการ การลา หรือ การมาท างานสาย แต่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ 
ท่ีสมควรเล่ือนเงินเดือนให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น          ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงินเดือน น าเสนอ 
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมเหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย  ถ้า อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข  เห็นชอบ
ด้วย  จึงจะส่ังเล่ือนเงินเดือนได้” กรณีดังกล่าวข้างต้น หากหน่วยงานใดมีข้าราชการท่ีเข้าข่าย ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับ
การเล่ือนเงินเดือนกรณีดังกล่าวแต่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรเล่ือนเงินได้ ขอให้ชี้แจงเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ แล้วแจ้งให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านทราบโดยด่วน เพื่อจะได้น าเสนอให้ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ทั้งนี้
หน่วยงาน       ต้องกันเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการดังกล่าวด้วย 
           12. ในกรณีข้าราชการผู้ใดถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา  ถ้ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเล่ือนเงินเดือน  ก็
ให้หน่วยงานพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้นั้น โดยไม่ต้องรอการเล่ือนเงินเดือน       แต่อย่างใด ท้ังนี้ ตาม 
กฎ ก.พ. ข้อ 8 (1) และข้อ 12  
                     13. เมื่อหน่วยงานได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสร็จแล้ว ขอให้ส่งบัญชีแสดงการเสนอ
ขอเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ตามแบบฟอร์มส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 
………………………. โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองความถูกต้อง  
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       14. เอกสารประกอบการประเมินทุกชนิด ให้ข้าราชการทุกคนจัดท าให้เรียบร้อย โดยผ่านการ
ประเมินของผู้ประเมินซึ่งได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้เป็นผู้ประเมินและให้จัดเก็บเอกสาร
ไว้ท่ีหน่วยงานเพื่อตรวจสอบ  ทั้งนี้ขอให้จัดส่งหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินของหน่วยงาน  พร้อมกับบัญชีขอเสนอ
การเลื่อนเงินเดือน 
        แนวทางประเมินราชการ สสอ เวียงสา  เน้นการสร้างสุข ด้วยผลงานและคุณธรรม ท่ีมีส่วนร่วมทุกฝ่าย  
จึงมีรูปแบบเสนอการประเมินเพื่อการพิจารณา ดังนี้ 

1. ทีมประเมินราชการ จะเป็น จนท สสอ ทั้งหมด ตามหน้าที่งานที่ รับผิดชอบ  หรือจะมีมติจัดต้ัง
คณะกรรมการกลาง 

2. จะออกประเมินในทุก รพสต/สสช โดยใช้รูปแบบ Zone เป็นจุดรวมรับการประเมิน  
3. ก าหนดช่วงออกประเมิน หลังวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ใช้การจับฉลากตาม Zone 
4. หน้าท่ี ผู้รับการประเมิน ทุกแห่ง ให้เตรียมน าเสนอผลงานเด่น ส่ิงดีดี  จุดเด่นของพื้นท่ี หรือส่ิงท่ีพื้นท่ีต้องการ

น าเสนอให้ทีมประเมินได้รับทราบ ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที อื่นๆตามความเหมาะสมและต้องมีความสุขในการ
รับการประเมิน 

5. ให้ ผอ รพสต เป็นผู้ให้คะแนน สมรรถนะ ของลูกน้องตนเองทุกคน ใน 5 ด้าน คือ ผลสัมฤทธิ์งาน  บริการ
ดี  สะสมเชี่ยวชาญ  คุณธรรมจริยธรรม  การท างานเป็นทีม  ด้านละ 5 คะแนน 

6. จะประเมินผลงานตามหน้างานของ จนท สสอ ท่ีมีอยู่แล้ว 
7. อื่นๆ ฯลฯ 

ผล ง าน ท่ี ใ ช้ ปร ะ ก อบ ก า ร
ประเมินราชการ รอบท่ี 1 ปี
2562 

คะแนน สสอ ฉลองชัย บรรจง พ ง ษ์
ชัย 

อดิเทพ พิเชษฐ์ หมายเหตุ 

1.ความถู ก ต้ อ ง  ครบถ้ ว น 
ทันเวลา ของงาน 

10        

2.รายงานไวนิลจิตอาสา ส่ง 
สสจ 

10        

3.งานตัวแทนระดับอ าเภอ 10        
4.ง า น น โ ย บ า ย  ส ส จ 
พัฒนาการเด็ก 

10        

5 งานนโยบาย สสจ งานวิจัย
เชิงพื้นท่ี  

10        

6 งาน พชอ/พชต  
DHF/COC/ข ย ะ ส า ร เ ค มี /
Food safety 

10   
COC 

 
DHF 

  
ขยะ

สารเคมี 

Food 
safety 

 

7.การเงิน งบดุล 10        
8.ตรวจสอบภายในรายเดือน 10        
9.ตัวชี้วัด รพสต ติดดาว 5 ตัว
ใน HDC 

10        

10.การมีส่วนร่วมงานพิธี 
(มองภาพรวมหน่วยบริการ) 

10        

11.พื้นท่ี ทุรกันดาร 10        
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12.EGP 10      
  

13.HDC  10     
 

  
14.โครงการ 100 ปี  10   

 
 

 
  

15.น าเสนอผลงานเด่นจุดเด่น 
ไปเสริมพลัง 

60       รพสต ท า
เท่านี้  

นอกนั้น 
สสอ ท า

หมด 
รวมคะแนนท้ังหมด 200        

ล ำดับกำรออกตรวจประเมินรำชกำร   วันที่ออกประเมิน จะแจ้งอีกคร้ังนะครับ 
ล ำดับที่ 1   น้ ำน่ำน 
ล ำดับที่ 2   น้ ำว้ำ 
ล ำดับที่ 3   น้ ำแม่สำคร 
ล ำดับที่ 4   น้ ำสำ 

แนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและ กำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหนำ้ที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ 
ตำมแนวทำงประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข 
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2. ส่งแบบประเมินตนเอง รพสต ติดดาว ปี 2562 
เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งให้จัดท า GIS และประเมินตนเอง รพสต ติดดาว ส่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2562  ทุกแห่ง จึงขอให้ทุกแห่งจัดท าแบบประเมินตนเองส่งให้ สสอ เวียงสา ในช่วงออกประเมินราชการ ครั้ง
ท่ี 1 ปี 2562 ด้วยและให้ทุกแห่ง เข้าไปบันทึกข้อมูล GIS ให้เป็นปัจจุบันที่ website : 
http://gishealth.moph.go.th/pcu  ตามคู่มือท่ีก าหนดใส่ไว้ใน FTP ฉลองชัย และ ใน Line ทุกกลุ่มแล้ว   
ทุกแห่งเคยท าเมื่อปีท่ีแล้วมาแล้ว 

 
 

 
รายชื่อ คณะกรรมการประเมิน รพสต  ติดดาว ปี 2562 ส่วน สสอ/รพสต   ของอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

1. นายชุมพล  สุทธิ   สสอ เวียงสา 
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2. นางศิริพร   กุณา   รพสต อ่ายนาไลย 
3. นางสมพร   ประสงค์  รพสต ขึ่ง 
4 นายผล  ใจค า  รพสต ส้าน 
5. นางวนิดา  ยาใจ  รพสต น้ าปั้ว 
6  นางหอมหวล ปัญญานะ  รพสต บ้านนาเคียน 
7.   นางมาลินี  คณาภิวัฒน์    รพสต ตาลชุม 
8.  นางสุธาทิพย์    กวาวสิบสาม  รพสต บ้านทุ่งผง 
9. นายวีระยุทธ   ปานหล้า   รพสต บ้านป่าแพะ 
10  นางภิญยา  ไปมูลเป่ียม    รพสต แม่สาคร 
11  นางสาวนาริน  ไชยโย   รพสต บ้านสันรุ่งเรือง 
12  นายฉลองชัย  สิทธิวัง   สสอ เวียงสา 

3. ขอเชิญแกนน า Zone งานแม่และเด็ก พัฒนาการเด็ก ประชุม 
 ด้วยนโยบาย สสจ น่าน ท่ีเน้นงาน พัฒนาการเด็ก งานอนามัยแม่และเด็ก  งบประมาณ PPA ฯลฯ  จึงขอเชิญ
แกนน าตัวแทน Zone 4  Zone ตามรายช่ือ ร่วมประชุมวางแผนร่วมกันในการด าเนินงาน วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 13.30 น ท่ี รพ เวียงสา ตามรายช่ือดังนี้ 

โซน ชื่อ จนท แกนน า 
โซนน้ าน่าน นางหอมหวล   ปัญญานะ  รพสต บ้านนาเคียน 

นางสาวพัชรรัชต์ิ   ศรีค า   รพสต น้ าปั้ว 
นางสุธาทิพย์   กวาวสิบสาม  รพสต บ้านทุ่งผง 

โซนน้ าว้า นางพัชนี  อินใจ  รพสต ส้าน 
นางนภา  ขันธ์ทะยศ   รพสต บ้านสันรุ่งเรือง 

โซนน้ าสาคร นางจงรักษ์    ใจจันทร์  รพสต อ่ายนาไลย 
นางศิริพันธ์    อินสองใจ  รพสต บ้านฝ่ังหมิ่น 

โซนน้ าสา นางสาวพิกุล   วิลาศ  รพสต ปงสนุก 
นางศิรินยา  เซ็นน้อย  รพสต แม่สา 

และในวันพฤหัสบดี ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน งานแม่และเด็ก พัฒนาการเด็ก 
ส่งเสริมสุขภาพ ร่วมประชุมเรียนรู้การบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล ใน HDC ท่ี รพ เวียงสา  โดยมีวิทยากรจาก กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ สสจ น่าน  

4. ขอเชิญแกนน า ประชารัฐร่วมประชุม 
 ด้วยศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน ขอเชิญแกนน าประชารัฐอ าเภอเวียงสา ร่วมประชุมรับทราบการคืนข้อมูล
กลุ่มเปราะบาง 7 กลุ่มท่ีมีการส ารวจผ่านมา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาด าเนินการต่อไปในปี 2562 ในวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี สสอ เวียงสา เวลา 08.30 – 12.00 น  มีวิทยากรจาก คุณสุภาพ สิริบรรสพ  รพ น่าน   
พ.อ.อัศม์พงษ ์ นิลพันธุ์  ค่ายสุริยพงษ์  นางสาวอ้อมใจ อภินันท์  นางสาวกมลรัตน์  กันทะ  โดยขอเชิญแกนน า 
ประธาน Zone 4 Zone เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา สถานท่ี ดังกล่าว 

Zone ประธานโซน หรือตัวแทน 
โซนน้ าน่าน นายประยูร   ค ายศ 
โซนน้ าว้า นายผล  ใจค า 
โซนน้ าสาคร นางภิญยา  ไปมูลเป่ียม 
โซนน้ าสา นายวีระยุทธ  ปานหล้า 
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5. ส่งสัญญาจ้างทุกประเภท  
ตามติ คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งท่ี  11/2562 เมื่อ 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานจัดส่งสัญญาจ้างของลูกจ้างช่ัวคราว(เงินบ ารุง) ทุกประเภท 
(รายเดือน รายวัน รายคาบ จ้างเหมาบริการ) ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบและควบคุมการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ของหน่วยงาน ท่ีจ้างใหม่และจ้างต่อเนื่อง ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป นั้น 
 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ส่งเอกสารสัญญาจ้างของลูกจ้างช่ัวคราว(เงินบ ารุง) ทุกประเภท 
ส่วน สสอ เวียงสา  รวมลูกจ้างทุกประเภท ตามรายละเอียดแนบมาด้วยท้ายนี้ 

1. ลูกจ้าง พกส     50  คน  
2. ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนนักเรียนทุน  6  คน 
3. ลูกจ้างช่ัวคราว รายเดือน   9  คน 
4. จ้างเหมาบริการ      17  คน 

      รวมทั้งหมด  82  คน 
5. จัดค่ายอบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด 

  อ าเภอเวียงสา จัดค่ายอบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ช่วงวันท่ี 5-14กพ62 มี
เป้าหมายเป็น นักเรียนมัธยม ท่ีผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก และเข้ารับบ าบัดไม่ส าเร็จ โดยมีนายอ าเภอเวียง
สา เป็นประธานและ สถานีต ารวจภูธรเวียงสา เป็นสถานท่ีจัดค่าย พร้อมวิทยากรจากส่วนราชการต่างๆ 
อาทิ  สาธารณสุขอ าเภอ  รพ  ตร   ทหาร  อปท  วิทยาลัยการอาชีพ   รร สา  คุมประพฤติน่าน  สถาน
ธรรมหงเซิง่  อส ฯลฯ  และผู้ปกครองเด็กนักเรียนทุกคน ได้รับงบประมาณจาก   อปท ใช้ด าเนินการจัด
กิจกรรมครั้งนี ้

6. ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานว่ิงฮาร์ฟมาราธอน เวียงสา 
 ตามท่ี คปสอ เวียงสา ได้จัดกิจกรรม วิ่งฮาร์ฟมาราธอน วันท่ี 20มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสมทบก่อสร้างตึกห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา นั้น จากการจัดงาน ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าท่ี
ทุกท่านดีมาก ประสบความส าเร็จจากการจัดงาน โดยจากการประเมินความพึงพอใจ โดยใช้รูปแบบ QR 
Code  พบว่า 
กลุ่มประชาชนทั่วไป     151 คนท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาชีพรับราชการมากสุด รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา  มาสมัครวิ่งระยะ 
6 กิโลเมตร โดยรับทราบการจัดกิจกรรมจากเพื่อน ญาติ ส่ือ Online มากท่ีสุด จากการร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านสถานท่ีจัดกิจกรรม  ช่วงเวลาท่ีจัด  และวัตถุประสงค์ท่ีจัดงาน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  66 คนท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงในการตอบแบบสอบถาม ช่วงอายุ 51ปีข้ึนไปมากท่ีสุด รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41 ปีข้ึนไป  มี
อาชีพรับราชการเป็นส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านสถานท่ี  ด้านบุคลากรมีส่วนร่วม  และการจัดกิจกรรม  
โดยพึงพอใจมากเกี่ยวกับด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านเวลา  และด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 
4.2 นายบรรจง  จันทร์อินทร์ 
 1.ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 2561 
 สสอ.เวียงสา ได้ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายปี 2561 ให้กับสถานบริการทุกแห่งแล้ว โดยใส่ไว้ใน
ช่องเก็บเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษีประจ าปี 2561 
 ท้ังนี้ให้เจ้าหน้าท่ี/พกส. ทุกคน กรอกค่าตอบแทนพิเศษต่างๆท่ีได้รับต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 61 เช่น 
เงินเดือนและค่าจ้างเงินบ ารุง/ค่าตอบแทนตาม ฉ.11/ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(OT)/ ค่าตอบแทน 
พตส.เงินบ ารุง/ค่าเบ้ียเล้ียง ส่งให้กับ สสอ.เวียงสา ภายในวันที่ 15 ก.พ. 62 ทาง FTP แฟ้มงานบรรจง โฟลเดอร์ 
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ค่าตอบแทนพิเศษ  หรือส่งเป็นเอกสารตามแบบรายงานท่ีส่งให้ เพื่อท่ีทาง สสอ.จะได้ออกใบรับรองหักภาษีส าหรับใช้
ประกอบการยื่นเสียภาษีประจ าปีต่อไป 

2.ขอความร่วมมือสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ช่วงสัปดาห์วันแห่งความรัก 

 เนื่องด้วยวันท่ี 14 กุมภาพนัธ์ ตามธรรมเนียมของประเทศทางตะวันตก ถือว่าเป็นวันแห่งความรัก ส าหรับ
ประเทศไทยในกลุ่มของวัยเยาวชนได้น าค่านิยมดังกล่าวมาปฏิบัติ แต่ส่อไปในทางท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสมทางเพศสัมพันธ์ 
ดังนั้นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จึงขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่งจัดกิจกรรมส่ือสารประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามส่ือหรือช่องทางต่างๆตามความ
เหมาะสม หรือจัดกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนมัธยม/โรงเรียนขยายโอกาส ตามหัวข้อรณรงค์ Sex รอบคอบตอบ OK 
เร่ืองเท่ๆกับรักของเรา และเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีประเด็นส่ือสารที่ส าคัญดังนี้ 

 ไม่พร้อมให้ Say No เม่ือคุณ OK ให้ Say Yes  * ป้องกันคุณ ป้องกันคู่ จะเป็นผู้ไม่ประมาท 
 ใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ังที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนเอง                   * ใช้

ถุงยางอนามัยถือว่ารับผิดชอบตนเองและคู่นอน 
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 3.แจ้งจัดสรรเงินค่าตอบแทนการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
 ตามท่ีโรงพยาบาลน่านได้ด าเนินการค้นหาคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักในประชากรกลุ่มอายุ 50 – 
70 ปี ด้วยการตรวจอุจจาระ และมีค่าตอบแทนในการคัดกรองรายละ 10 บาท บัดนี้โรงพยาบาลน่านได้จัดสรรเงิน
ดังกล่าวตามผลงานมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดวางไว้ในกลุ่มไลน์ “คัดกรองมะเรง็ล าไส้ใหญ่”  
 4.แจ้งก าหนดการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นสารเคมีของ อปท. 
 ศตม.ท่ี 1.5 แพร่ แจ้งก าหนดออกประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีของ อบต.น้ าปั้ว และ อบต.ทุ่งศรี
ทอง ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอให้ ผอ.รพ.สต.หรือผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมิน
ดังกล่าว 
5.แจ้งแผนการให้บริการ X-Ray ปอดเพื่อค้นหาคัดกรองหาวัณโรคในบุคลากรสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลเวียงสา แจ้งแผนการด าเนินงานค้นหาคัดกรองวันโรคในบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล/รพ.สต./สสช.ปี 2562 โดยการ X-Ray ปอดดังนี้ 
 ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จึงขอความร่วมมือบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการ
ทุกแห่ง(จนท./พกส.) ไป X-Ray ตามวันดังกล่าวได้ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึง่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด
เป้าหมายร้อยละ 100 ของบุคลากรสาธารณสุข ต้องได้รับการ X-Ray ปอดเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
 
 4.3 นายพงษ์ชัย  หม่ืนค าส ี

1. เงินบริจาคคณะเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ช่วยเหลือ บ้าน อสม.ล าชวน โนวงค์ บ้านน้ าปั้ว หมู่ 3  ต.
น้ าปั้ว จ านวนเงิน ๔,๑๐๐  บาท มอบให้เมื่อวันท่ี  1๔  มกราคม ๒๕๖๒ น าทีมโดย สสอ.เวียงสา 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านแจ้งจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
จังหวัดน่าน ปี 2562  ตามท่ีเสนอดังนี้ ขอให้สถานบริการส่งรายช่ือ เพื่อยืมเงิน มี ๑.ต าบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต เก่า และใหม่ 2.อสม.นักจัดการสุขภาพ  3.อสม.๔.๐ และ๔.อสค.  

3. ขอแสดงความยินดี กับผลประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีท่ี ๒ ของบริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) AIS โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาลชุม ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 
เงินรางวัล 4๐,๐๐๐  บาท 

4. โครงการจัดท าบัตร Smart Card อสม. ให้คีย์ข้อมูลเข้าเวปกรมบัญชีกลาง ต้ังแต่วันท่ี ได้รับข้อมูลจาก ธกส. – 
๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒     
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5. อสม.ดีเด่น ปี ๒๕๖๒  ประกวด ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  (จัดท ารูปเล่มและน าเสนอ) ระดับจังหวัด
ประกวดเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๒    

1 ห้วยไฟ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประกวดต้นเดือน พ.ค.2562 
2 ฝ่ังหมิ่น การส่งเสริมสุขภาพ   
3 ทรายทอง สุขภาพจิตชุมชน   
4 กลางเวียง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน   
5 ยาบนาเลิม การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)และการสร้างหลักประกัน

สุขภาพ   
6 วังม่วง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   
7 อ่ายนาไลย ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ   
8 สันรุ่งเรือง ทันตสุขภาพ   
9 ส้าน การจัดการสุขภาพชุมชน   

10 ไหล่น่าน นมแม ่และอนามัยแม่และเด็ก   
11 น้ าปั้ว การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน    

6. คณะกรรม อสม.ทุกระดับหมดวาระลง เมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ทาง สสจ.ขอให้ส่งรายช่ือคณะกรรมการชุด
ใหม่ ส่งภายในวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  

7. 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน ส่งภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

แบบส ารวจ อสม.ที่สูบบุหร่ี รพ.สต.............................อ าเภอ............................จังหวัด..................... 

ข้อมูลจากการส ารวจ โดย อสม. ณ วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ.................................... 

ท่ี ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ การเข้าร่วมโครงการ ๓ ล้านฯ หมายเหตุ 

เข้าร่วม 
ไม่เข้า
ร่วม 

ไม่
ตัดสินใจ 

      1 1 1   

รวม         

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จัดสรรต าบลละ ๑,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ผลงานเลิกบุหรี่ได้ ๖ เดือน
มี  ๘  คน ได้ร้อยละ ๐.๑๘  

8. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอรายช่ือทีมงานระดับอ าเภอ(ครู ข)  โดยมีสัดส่วนดังนี้ อสม.จ านวน  ๕  
คน  จนท.สสอ จ านวน ๑  คน จนท.รพ.เวียงสา จ านวน  ๑  คน ส่งภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ดังนี้
(พร้อมเบอร์โทร) 
 ๑.นางเวณิกา  โนทา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    โรงพยาบาลเวียงสา 
 ๒.นายพงษ์ชัย  หมื่นค าสี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เวียงสา  
   

9. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ ากัด ได้แจ้งเรื่อง  
๑.ประกาศรายช่ือ และหมายเลขผู้สมัครประธาน และกรรมการ ประจ าปี ๒๕๖๒  
       1.1 ต าแหน่งกรรมการ หน่วยงาน รพช. เลือกได้ ๖  คน 
       1.2 ต าแหน่งกรรมการ หน่วยงาน สสอ. เลือกได้  ๑  คน 
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       1.3 ต าแหน่งกรรมการหน่วยงาน สสจ./บ านาญ เลือกได้ ๑ คน  
๒.ประกาศการเลือกตั้งสรรหา และรายช่ือผู้สมัครคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี ๒๙ ประจ าปี ๒๕๖๒  
๓.ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งด าเนินการชุดท่ี ๒๙ ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
๔.ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี ๒๙ ประจ าปี ๒๕๖๒  
หน่วยเลือกตั้งอ าเภอเวียงสา หน่วยเลือกตั้ง ท่ี ๘  โรงพยาบาลเวียงสา  ในวันท่ี ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
จนท.โรงพยาบาลเวียงสาท้ังหมด  
5.เชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรง
แรมดิอิมเพรส น่าน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รายช่ือดังต่อไปนี้ 
 ๑.นายพงษ์ชัย  หมื่นค าสี  
 ๒.นายกรณ์พงศ์ ฐิติชัยธนาภัทร์ 
 ๓.นายทศพร ปริกเพชร 
 ๔.นายนันทมิตร นันทะเสน  นาง ภิญยา  ไปมูลเป่ียม  ไปแทน 
 ๕.นายจักรพันธ์ ศรีวิชัย 
 ๖.นางกนกรัตน์  แปงกันทา 
 ๗.นางนภา ขันทะยศ  
 ๘.นางสมศรี ใจเย็น 
 ๙.นางเรียมพร วาทยะกร 
 ๑๐.นางสาวธัญพิชชา หลวงปราบ 

10. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 29 ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๔  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ตัวแทนสสอ.เวียงสา คือคุณผล  ใจค า  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลส้าน  

11. การจ าหน่ายพัสดุ ปี ๒๕๖๑  ส่งแบบส ารวจบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยังไม่ครบ 
12. สสจ.น่านขอความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ”ธรรมนญูสุขภาพพระสงฆ”์ ข้อมูลคัดกรองสุขภาพ

พระสงฆ์ – สามเณร ปี 2562  ส่งมาแล้ว 2 แห่ง รพ.สต.อ่ายฯ และ รพ.สต.ศรีนาช่ืน กรุณาส่งมาเป็นไฟล์ 
ภายใน ส้ินเดือนนี้ และพระอาสาสมัครประจ าวัด( พระอสว.) ส่งทางไลน์กลุ่มแล้ว  

13. ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จ.ชลบุรี เชิญชวนเข้ารับการอบรม “บุคลิกภาพในงาน
ราชการ ศิลปะการวางตนของคนท างาน และการจัดพิธีการ” ในวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เทวราช  ค่าลงทะเบียน ๙๐๐  บาท ข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด เบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ ส่งแบบ
ตอบรับวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ e-mail Yotsawat_25140@hotmail.com 

14. เรียนเชิญ จนท.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมร่วมกับประธาน อสม.ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. 
 

 4.4 นายพิเชษฐ  ค ายันต์ 
  -ไม่มี 
 4.5 นายอดิเทพ เพียรไพรงาม 

-ไม่มี 
   
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 รพ.สต.แม่สา 
  1.เพิ่มเติมวัสดุ แลป 6 รายการ จ านวน 12,377.20 บาท 
  2.เพิ่มเติมวัสดุการแพทย์ 12 รายการ จ านวน 130,039 บาท  

mailto:Yotsawat_25140@hotmail.com


11 
 

  3.ฝ่ายเภสัชโรงพยาบาลเวียงสา ขอเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. ไปช่วยจัดยาและเวชภัณฑ์ ในช่วงเภสัชลา
คลอด และ รพช.จัดซื้อวัสดุกลางให้ โซนละ 4 คน 

Zone ตัวแทน 
โซนน้ าน่าน  
โซนน้ าว้า  
โซนน้ าสาคร  
โซนน้ าสา  
 รพ.สต.ยาบหัวนา 
  4.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบIC รพ.สต. เป้าหมาย  พกส./คนงาน 
 รพ.สต.ตาลชุม 
  5.การจ่ายตรงของ ข้าราชการ และ อปท. 
  6.การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
    -ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่  7 เร่ืองอื่นๆ 
  ประชุม พิจารณา ระเบียบ สวัสดิการ สสอ.เวียงสา  วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น  ณ 
สสอ.เวียงสา 
เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
                    อดิเทพ  เพียรไพรงาม                                                ฉลองชัย  สิทธิวัง 
                 (นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม)                                        (นายฉลองชัย  สิทธิวัง)  
             เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                     ผู้บันทึกการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


